ﮐﺸﻒ ذره ای ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻫﺴﺘﻪای؛ ﻋﻠﻢ
ﻓﯿﺰﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،دی ۱۳۹۸
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﻧﯿﺮوی اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻧﺶ ،اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ و دو ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ
ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ از ﻫﻢ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن از روﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﭘﻨﺠﻢ در
اﺗﻢ ﻫﻠﯿﻮم ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ از ﺳﻮی ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺴﺘﻪ ای  Atomkiدر
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻧﻬﺎ  ۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﻮاﻫﺪی از ﻧﯿﺮوی ﭘﻨﺠﻢ را ﺣﯿﻦ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﯾﮑﯽ از

اﯾﺰوﺗﻮپ ﻫﺎی ﺑﺮﯾﻠﯿﻢ ۸-و ﮔﺴﯿﻞ ﻧﻮر از آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻨﺒﺎر اﻣﺎ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی
رازآﻟﻮد و ذره ﺣﺎﻣﻞ آن ﺑﻪ ﻧﺎم  X17را روﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻓﻮﺗﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺮژی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮون و ﭘﻮزﯾﺘﺮون ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ای
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﻓﻮﺗﻮن،
زاوﯾﻪ ﺑﯿﻦ ذرات ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺠﺎر در آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺗﻌﺪاد اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ و ﭘﻮزﯾﺘﺮون ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ در زاوﯾﻪ  ۱۴۰درﺟﻪ از ﻫﻢ دور
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ آﻧﻘﺪر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﻮزون
ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺸﮑﻮک ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺴﺘﻪ ای Atomki
اﯾﻦ ﺑﻮزون ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮم ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ) ۱۷ﻣﮕﺎ اﻟﮑﺘﺮون وﻟﺖ ﯾﺎ  ۳۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮم اﻟﮑﺘﺮون( و ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ذره ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﯿﺮوی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻮزون ﺣﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوی ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن  Atomkiدر ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﻫﻠﯿﻮم ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺗﻐﺮ داده اﻧﺪ .اﯾﻨﺒﺎر ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻠﯽ
ﭘﻮزﯾﺘﺮون در ﺣﺎل دور ﺷﺪن از ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی
ﺟﺪاﺳﺎزی  ۱۱۵درﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻠﯿﻮم ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﮐﻮﺗﺎه و ﺟﺮم  ۱۷ﻣﮕﺎ اﻟﮑﺘﺮون وﻟﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺮﯾﻠﯿﻢ ۸-ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺴﺘﻪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ اﻟﮑﺘﺮون و
ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻨﺒﺎر درﺟﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮزون ﻫﺎی ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت

اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﻮزون ﺟﺪﯾﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﻮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺑﻬﺎﻣﯽ در آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺠﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ آن ﺑﺎ
ﻧﻮﺗﺮون ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺪارد .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف
در اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد  X17و درک ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ذرات آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮدن آن

ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻐﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ در دﻧﯿﺎی ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

